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รายงานการประชุมหัวหน้าภาควิชา – หัวหน้าสาขาวิชา
และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8/2560
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-------------------------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
1. อาจารย์ชุติมา
2. อาจารย์ชลิดา
3. อาจารย์ศศิวิมล
4. อาจารย์สุธินี
5. อาจารย์ ดร.วราภรณ์
6. ผศ.สุวรรณา

ธนูธรรมทัศน์
แสนวิเศษ
สุทธิสาร
วงศ์วัฒนานุกุล
ทรัพย์รวงทอง
พันแสง

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์นิเวศ
3. นางภัคจิรา

บริสุทธิ์
เผื่อนทิม
แท่นทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
7. อาจารย์สาธิตา
สังข์พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
8. อาจารย์เบญจพร
นวลประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
9. อาจารย์ชญานุตม์
บุญพระเกศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
10. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
11. อาจารย์สนธยา
สุขอิ่ม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
12. อาจารย์เกียรติรัตน์
หุ่นสุวรรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
13. อาจารย์คมกริช
บุญเขียว
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
14. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
15. อาจารย์จุฑามาศ
พรรณสมัย
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
16. อาจารย์อรวรรณ
ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
17. นางสุภรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

ติดประชุม
ไปราชการ
ติดประชุม
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เรื่องที่ประชุม ประธานเปิดการประชุมแล้วดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ครั้ ง ที่
10/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง แผนการดาเนินงาน (Business Plan) เข้าร่วมโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง
แผนการดาเนินงาน (Business Plan) เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมอโนมา
กทม. ผลการชี้แจ้งดังนี้
1. คณะกรรมการอัตรากาลังบรรจุครู ปี 2566 โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ดังนี้
1.1 ภาษาไทย ภาพรวม 644 อัตรา
ภาคกลางตอนบน 32 อัตรา
1.4 สังคมศึกษา ภาพรวม 423 อัตรา
ภาคกลางตอนบน 24 อัตรา
1.5 ภาษาอังกฤษ ภาพรวม 401 อัตรา
ภาคกลางตอนบน 28 อัตรา
1.13 ดนตรีศึกษา ภาพรวม 38 อัตรา
ภาคกลางตอนบน 0 อัตรา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2561 จานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ พลศึกษา 15 คน ภาษาไทย 16 คน และ
สังคมศึกษา 24 คน
3. เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังนี้
3.1 หลักสูตรผ่านการรับทราบ จาก สกอ.
3.2 หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา
3.3 หลักสูตรผ่านมาตรฐานคุณวุฒิ จากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 คะแนนสาขาวิชา = 30A + 70B
100
A
หมายถึ ง ผลคะแนนการประเมิ น ตามระบบประกั น
คุณภาพภายในระดับคณะ
B
หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมระดับสถาบันจากผลการ
สอบคัดเลือกครูในโครงการฯ เฉพาะหลักสูตรครู 5 ปี โดยใช้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมระดับสถาบันฯ ซึ่งได้
จากคะแนนสอบเฉลี่ย 2 ปี คือ ปี 2559 และ ปี 2560
3.5 เกณฑ์การคัดเลือก
1. เรียงคะแนนจากมากไปน้อย
2. หาค่าเฉลี่ยของแต่ละสาขา
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3. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแต่ละสาขา
4. การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตในแต่ละสาขาเข้าร่วมโครงการที่มี
คุณภาพจะใช้เกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละสาขา (ค่าเฉลี่ยของแต่ละสาขา + 0.25D)
3.6 การพิจารณาสถาบันฝ่ายผลิตในแต่ละสาขา เน้นพื้นที่ภายในเครือ ข่าย
เป็นอันดับแรก หากไม่มีสถาบันในพื้นที่แล้วให้พิจารณาสถาบันฝ่ายผลิตในพื้นที่เครือข่ายใกล้เคียงจะ
พิจารณาจนกระทั่งไม่มีอัตราเหลืออยู่
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 รายงานการเบิกเงินงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเบิกเงินงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 ดังนี้
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณที่ได้รับ 1,238,075 บาท
ใช้ไป 1,236,722.41 บาท คงเหลือ 1,352.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.89
2) รัฐประศาสนศาสตร์ งบประมาณที่ได้รับ 891,450 บาท ใช้ไป 888,540
บาท คงเหลือ 2,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.67
3) ภาษาไทย งบประมาณที่ ได้ รั บ 276,800 บาท ใช้ไ ป 276,300 บาท
คงเหลือ 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82
4) ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) งบประมาณที่ได้รับ 201,700 บาท ใช้ไป 196,700
บาท คงเหลือ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.52
5) ภาษาจี น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ 151,000 บาท ใช้ ไ ป 151,000 บาท
คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
6) งานกิจการนักศึกษา งบประมาณที่ได้รับ 727,950 บาท ใช้ไป 689,450
บาท คงเหลือ 38,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.71
7) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) งบประมาณที่ได้รับ 269,400 บาท ใช้ไป 259,000
บาท คงเหลือ 10,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.14
8) ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) งบประมาณที่ได้รับ 433,500 บาท
ใช้ไป 433,500 บาท คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
9) การปกครองท้องถิ่น งบประมาณที่ได้รับ 297,700 บาท ใช้ไป 297,700
บาท คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
10) ดนตรีศึกษา งบประมาณที่ได้รับ 2,982,100 บาท ใช้ไป 2,760,600 บาท
คงเหลือ 221,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.57
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11) สั งคมศึกษา งบประมาณที่ได้รับ 281,400 บาท ใช้ไป 281,400 บาท
คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
12) นิ ติศ าสตร์ งบประมาณที่ไ ด้รั บ 375,700 บาท ใช้ ไป 375,700 บาท
คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
13) ศิ ล ปกรรม งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ 146,200 บาท ใช้ ไ ป 146,200 บาท
คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
14) ภาษาญี่ ปุ่น งบประมาณที่ได้ รับ 118,100 บาท ใช้ ไป 118,100 บาท
คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
15) งานวิชาการ งบประมาณที่ได้รับ 1,488,645 บาท ใช้ไป 1,290,515 บาท
คงเหลือ 198,130 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.69
16) งานธุร การ งบประมาณที่ ไ ด้รั บ 679,860 บาท ใช้ ไ ป 679,860 บาท
คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
1.3 การประชุมงานวิจัย บริการวิชาการ
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า การประชุม
วิจัยบริการวิชาการจะจัดประชุมในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ยูงทอง ให้สาขาวิชานาเสนอสาขาวิชาละ 2 เรื่อง โดย รศ.ดร.กาสั ก เต๊ะขันหมาก ถ้าสาขาวิชาใด
ข้อเสนอวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งที่ คุณสุภรัตน์ เครือวงษา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รายงานผลงานเด่นในรอบ 5 ปี เพื่อจัดทากิจกรรมของคณะ
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า เพื่อจัดทา
กิจกรรมของคณะ ให้สาขาวิชาส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 บันทึกข้อมูลและรูปภาพลงในแผ่น
CD ที่คุณระวีวรรณ นาคโชติ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.5 การรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์มาจากศูนย์บางระจัน
อาจารย์ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ทราบว่า การรับ
นั กวิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ม าจากศู นย์ บางระจัน ชื่ อ นายธนดล ใยน้ อย (เอก) จบการศึก ษาด้า น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางานมาแล้ว 5 ปี เพื่อมาเริ่มทางานในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
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มติที่ประชุม รับทราบ

1.6 การติดตาม มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การติดตาม
มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้หัวหน้าสาขาวิชาช่วยติดตามอาจารย์ในสาขาวิชาให้ส่งให้ครบ
และอัพโหลดขึ้น Google Drive ด้วย เริ่มปีการศึกษา 1/2560 เป็นการช่วยลดการใช้กระดาษลง
และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลที่ตอ้ งอัพโหลดขึ้น Google Drive คือ มคอ.2, มคอ.3, มคอ.4,
มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สาหรับหลักสูตรใหม่ปี 2560 จะมีปัญหาใน
การจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์พิเศษ ที่ต้องสอนร่ว มกับอาจารย์ประจา การจัดผู้ส อนต้อง
เป็นไปตามระเบียบ แต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่ไม่ใช่รหัส 60 อาจารย์พิเศษสามารถสอนคนเดียวได้
อาจารย์อรวรรณ ด่านวราวิจิตร หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ แจ้งว่า สาขาวิชา
นิติศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีปัญหาในการจัดผู้สอนเป็นอย่างมาก ในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 มี
อาจารย์พิเศษสอนถึง 12 คน จึงไม่สามารถจัดผู้สอนคู่อาจารย์พิเศษได้
มติที่ประชุม รับทราบ และจะดาเนินการปรึกษาผู้บริหารระดับสูงต่อไป
1.8 แผนการจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560
อาจารย์ช ลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ ทราบว่า แผนงาน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนประจาปีการศึกษา 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.9 การของบสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน
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อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า การขอทุน
วิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ทุกคนสามารถส่งข้อเสนองานวิจัยได้ไม่จากัดจานวน
เรื่อง เนื่องจากเงินงบประมาณเหลือคืนเป็นจานวนมาก และไม่สามารถบรรลุตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ได้
อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ชี้แจงว่า ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาทุน การพิจารณานั้นควรให้มีรูปแบบ และให้เสนอแล้ว
ผ่านได้โดยไม่ต้องแก้ไข เพื่อไม่เป็นการเสียกาลังใจ
อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสนอว่า ควรใช้รูปแบบในการเขียนบทความในการลงวารสาร จะได้สามารถนาเสนอที่อื่นได้อีก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.

2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่
6 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกาหนดยุทธศาสตร์ ปี 2561
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ใน
การกาหนดยุทธศาสตร์ ปี 2561 นั้น คณะได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ให้
สาขาวิชาส่งยุทธศาสตร์ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่คุณระวีวรรณ นาคโชติ โดยมี
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ปี 2559-2563 (เดิม) มี 6 ยุทธศาสตร์ เป็น ยุทธศาสตร์ ปี 2561 (ใหม่)
มี 4 ยุทธศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การพิจารณาเรื่อง บันทึกการแก้ไขผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาบันทึกข้อความแก้ไขผลการเรียน
ดังนี้
1. อาจารย์ชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์ ผู้สอนรายวิชา รศ 2208302 กฎหมายอาญา
2: ภาคความผิด ส่งผลการเรียน นางเอ็มอร เกษมสวัสดิ์ เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
จึงไม่ปรากฏชื่อในใบผลการเรียน คะแนนเก็บ 40 คะแนน ปลายภาค 25 คะแนน รวม 65 คะแนน ได้
เกรด C+
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
2. อาจารย์ อ รวรรณ ด่ า นวราวิ จิ ต ร ส่ ง ผลการเรี ย นแทนอาจารย์ สั น ชั ย
อนุบัณฑิตกุล ผู้สอนรายวิชา นศ 2201306 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ภาคการศึกษาที่
1/2559 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งผลการเรียน จึงขอแก้ไขผลการเรียน ส.ต.ต.ธนวัฎ ละ
เลิศ คะแนนปลายภาค 71 คะแนน รวม 71 คะแนน ได้เกรด B และ ส.ต.ต.สุทธิชล ทองมี คะแนน
ปลายภาค 73 คะแนน รวม 73 คะแนน ได้เกรด B
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
4.3 การพิจารณาผลการเรียน โดยคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2559, 2/2559 และภาคฤดูร้อน/2559
มติที่ประชุม ที่ประชุม พิจารณาผลการเรี ยนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ปี
การศึกษา 1/2559, 2/2559 และภาคฤดูร้อน/2559 แล้วมีมติอนุมัตผิ ลการเรียน
4.4 การพิจารณาเรื่อง การขอแก้ไขผลการเรียน X, I โดยคณะกรรมการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดี ฝ่ ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ให้
คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พิจารณารายวิชาที่ขอแก้ไขผลการศึกษา X
(ขส.), I (ร)
มติที่ประชุม อนุมัติผลการเรียน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
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5.1 เกณฑ์การรับนักศึกษารอบใหม่
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกณฑ์
การรับนักศึกษารอบใหม่ ให้สาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาให้
เข้าใจเกณฑ์การรับ
มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาทั่วไป ขอให้แจ้งประธานผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา
แล้วแจ้งชื่อที่งานวิชาการ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เพื่อทาคาสั่งแต่งตั้งในระดับมหาวิทยาลัย
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 บทความลงวารสาร
อาจารย์ ช ลิ ด า แสนวิ เ ศษ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
วารสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังขาดบทความภายในอีก อาจารย์ผู้ ใดสนใจส่ ง
บทความ ขอเชิญชวนให้อาจารย์ทุกท่านส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
นางสุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม
อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

